
    مؤشــرات تحديد األســعار
يمكن اســتخدام هذه المؤشــرات لت�تبع التذبذب في األســعار 

فــي كال جانبــي العرض والطلب

    تغطيــة األمــر
نســبة الوقــت المتوقــع لتنفيذ وتغطية األمر بناء على 

المعطيات المتاحة في ســجل األوامر في جانبي
الطلب والعرض. 

    مؤشــرات المقارنة بني العرض والطلب
ُتظهر إلى أي مدى يرتكز العمق في مســتويات أفضل ســعر 

إمــا فــي جانــب العــرض أو الطلب، كما ُتظهر التوازن بني 
العرض والطلب على جميع مســتويات األســعار.

    المتوســط الســعري المرجح
متوســط الســعر المرجح على أســاس الحجم اليومي الذي 

يتم حســابه ونشــره بشــكل مســتمر عن طري²ق قسمة القيمة 
اإلجماليــة المتداولــة لــكل واحدة من األوراق المالية على 

مجموع أســهمها المتداولة.

    عمق الســيولة في ســجل األوامر
مؤشــرات زمنية مرجحة على األحجام والقيم وعدد األوامر 

فــي كال جانبــي العرض والطلب.

    مؤشــر ت�كلفة الشــراء والبيع
"ت²كلفة الفرق" لشــراء األســهم ثم بيعها على الفور مع 

اســت�ثناء رسوم العمولة.

    ت�كلفة الفرق بني ســعر العرض والطلب
الفرق بني أفضل ســعر للعرض والطلب ألحد األوراق المالية 

المحــددة ويعــرب عنها بالقيمة المطلقة والنســبة المئوية.

    متوســط الســعر 
متوســط ســعر التداول بالنســبة لعدد إغالقات التداول خالل 

اليوم، ويتم حســابها ونشــرها بشــكل مستمر كلما حدث 
تداول ذو قيمة تؤثر على متوســط الســعر.

رخــص ومنتجات معلومات
السوق الجديدة

تقدم الســوق المالية الســعودية "تداول" مجموعة جديدة من منتجات 
المعلومات، التي تم تصميمها وتطوي²رها لمســاعدة المســت�ثمري²ن 

على اتخاذ القرارات االســت�ثمارية بشــكلٍ أفضل، وإجراء صفقات التداول 
بــذكاء. ت�تضمــن منتجــات معلومات الســوق الجديدة خدمات تحليل 

الســيولة، وخدمات البيانات التفصيلية، وتعزي²ز عرض أســعار طلبات 
العــرض والطلــب، والتــي ت�تيح للمســت�ثمري²ن الحصول على رؤية أعمق 

وتحليــل إضافي مفصل، وتعزي²ز للشــفافية.

خدمات تحليل الســيولة

            خدمات تحليل الســيولة
يقدم تحليل الســيولة مجموعة من مؤشــرات مســتوى الســيولة مما يمنح نظرة أعمق على األنشــطة اليومية في ســجالت 

األوامــر مــن خــالل الحســابات الزمنيــة المرجحــة على األســعار واألحجام والقيم وعدد األوامر الخاصــة بجانب العرض والطلب، كذلك 
يتضمن تحليل الســيولة المتوســط الســعري المرجح لحجم التداول اليومي ومتوســط أســعار التداول اليومي لجميع األوراق 

المالية في كالً من ســوق األســهم الرئيســية ونمو- الســوق الموازية.

يت�كون تحليل الســيولة من 6 مجموعات من المؤشــرات األساســية التي يحتوي كل منها على عدة مؤشــرات وقيمتني إضافيتني:

9 2 0 0 0  1 9 1 9
@tadawul www.tadawul.com.sa

لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

t a d a w u l . c o m . s a

يمكــن للمســت�ثمري²ن االشــرتاك مــن خــالل مقدمــي خدمة المعلومــات المعتمدين لدى تداول، واألعضاء المرخص لهم.


